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  :مدخل متهيدي
لكن  ،مة واحدةـأومعتقدا�م، ولو شاء جلعل الناس لقد خلق هللا اإلنسان من أب واحد وأم واحدة، وقدر أن ختتلف ألوا�م ولغا�م 

  .شاء إن خيتلفوا
الختالف ألجل التصارع والتقاطع، أم جعله للتعارف والتواصل؟   فهل أوجد هللا تعاىل هذا ا
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  

  

  

  

  

 

 

 

I - دراسة النصوص وقراء�ا: 
 :توثيق النصوص -  1

حلجراتالتعريف بسورة  -أ   :ا
حلجراتسـورة  بدأت السورة  آية، ترتيبها التاسعة واألربعون يف املصحف الشريف، نزلت بعد اYادلة، 18مدنية، عدد آU�ا  :ا
حلجرات ألن هللا تعاىل ذكر فيها بيوت النيب ”U أيها الذين آمنوا“`سلوب النداء  حلجرات اليت كان يسكنها أمهات ملسو هيلع هللا ىلص، مسيت سورة ا ، وهي ا

 .املؤمنني الطاهرات رضوان هللا عليهن، تتضمن السورة حقائق الرتبية اخلالدة، وأسس املدنية الفاضلة
  :لقمانالتعريف بسورة  –ب 

يف املصحف الشريف، نزلت بعد  31آية، ترتيبها  34فهي مدنية، عدد آU�ا  29 – 28 – 27مكية ما عدا اآلUت  :سورة لقمان
حلكمة،” لقمان”، و”امل“سورة الصافات، بدأت `حد حروف اهلجاء  حلني اتصف | الشتماهلا على قصة  اسم ألحد الصا مسيت سورة لقمان 

حلكمة، وسر معرفة هللا تعاىل وصفاته، وذم الشرك، واألمر مبكارم األخالق، والنهي عن القبائح واملنك حلكيم اليت تضمنت فضيلة ا رات، لقمان ا
 موضوع العقيدة، وتعين |لرتكيز على األصول وما تضمنه كذلك من الوصاU الثمينة اليت انطقه هللا �ا، سورة لقمان من السور املكية اليت تعاجل

حلال يف السورة املكية: الثالثة لعقيدة اإلميان، وهي   ..الوحدانية والنبوة والبعث والنشور، كما هو ا
II  - فهم النصوص:  

الت األلفاظ والعبارات -  1  :مدلو
o أفضلكم :أكرمكم. 
o أشدكم تقوى :أتقاكم. 
o وجَهك عنهم ِكْربا وتعاُظماال متُِْل  :ال ُتصّعر خّدك للّناس. 
o متفاخرا ومتعاليا :مرحا. 

بشرية ضرورة والتواصل التعارف  
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o ُمتكّربٍ، ُمباٍه متطاول مبناقبه :ُخمتال فخور.  
 :للنصوصاملعاين األساسية  – 2
حلكمة اليت من أجلها خلق هللا تعاىل  �  .بينهم التقوى ار التفاضلعيل مخمتلفة، وجع وألوا�الناس أجناسا التعارف والتواصل هي ا
الفتخار خصال تعيق التواصل �  .اإلعراض عن الناس تكربا، والتعايل وا

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته
I – أمهية التعارف والتواصل  بني الناس يف اإلسالم:  

  :مفهوم التعارف والتواصل -  1
النفتاح على الغري من أجل التواصل مع :التعارف :التعارف والتواصل هو ربط عالقة بني شخصني أو أكثر لبلوغ  :هم، والتواصلهو ا

  .هدف منشود
  :أمهية التعارف والتواصل وأهدافه – 2

  :أمهية التعارف والتواصل -أ 
  .الشعور |ألنس والتكامل والقوة �
حلياة، والتكيف مع خمتلف أحواهلا �   .التكامل يف القيام `عباء ا
  .ودفع املفاسد أملصاحلالتعاون وتبادل  �
  .واملعلومات  واألفكار مع الآلخرينتبادل اخلربات  �
  .تبليغ رسالة اإلسالم إىل كافة الناس �
  .التعاون على اخلري من غاUت التعارف �
الستفادة من خربات وجتارب اآلخرين �   .ا

  :وسائل التعارف يف اإلسالم -ب 
حلج   العبادات اجلماعية �   ... كالصالة وا
 .صلة الرحم والصلح بني املتخاصمني �
 .السالم وإهداء اهلداU إفشاء �
  .العفو عند املقدرة �

II  - أسس وأخالقيات التعارف والتواصل يف اإلسالم:  
  :أسس التعارف والتواصل يف اإلسالم -  1

  :يقوم التعارف والتواصل يف اإلسالم على أسس هي  
لو�م، قال  هللا، أU كان دينهم أو جنسهم أون التعارف والتواصل يقوم على أساس أن البشر مجيعا خلق إ :هللا تعاىل خلق البشر مجيعا �

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ﴿: تعاىل كرم اإلنسان، قال تعاىل إن هللاف، ومن مقتضى هذا اخللق ﴾َوا»َُّ َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلونَ ﴿: تعاىل
، وهذا التكرمي من هللا يوجب لكل إنسان حق ﴾اِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلٰى َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهْم ِمَن الطَّيِّبَ 

الحرتام  .ا
، )أ�م مجيعا إخوةواحدة، و  أي أن البشرية مجعاء من أب واحد وأم(تقرير اإلسالم لوحدة اخللق،  :البشر كلهم من أب وأم واحدة �

 ﴾ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ ﴿: قال تعاىل صلوا فيما بينهم كما يتواصلوا اإلخوة،وهذا يفرض عليهم إن يتوا
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الختالف بني البشر سنة إهلية � الخت :ا حلرية يف ا يار فيما يعمل ويدع، اختالف الناس يف الدين وغريه واقع مبشيئة هللا تعاىل، الذي منح ا
الَ يـََزاُلوَن ُخمَْتِلِفنيَ ۩َعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدةً َوَلْو َشاَء رَبَُّك جلََ ﴿: قال تعاىل ال راد هلا، كما أ، وللمسلم 118﴾َو ال يقني `ن مشيئة هللا  نه 

الختالف من التعارف والتواصل، بل يدو إليه حلكمة، فال مينع هذا ا ال ما فيه اخلري وا  .يشاء إ
  :أخالقيات التعارف والتواصل -  2

الحرتام والتواضع، ألن   |لعدل، وحيب  ºمرن هللا تعاىل املسلم يؤمن ` التعارف والتواصل يف اإلسالم يقوم على مكارم األخالق وا
ا ُكونُوا Uَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنو ﴿: ن مسلم لغري املسلم، قال تعاىلولو كان م دة، ويكره الظلم ويعاقب الظاملنيولو مع املخالفني يف العقي املقسطني

الَّ تـَْعِدُلوا۩قـَوَّاِمَني ِ»َِّ ُشَهَداَء ِ|ْلِقْسطِ  الَ َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلٰى َأ َ َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلونَ ۩َواتـَُّقوا ا»ََّ ۩اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب ِللتـَّْقَوىٰ ۩َو  .﴾ِإنَّ ا»َّ
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